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Svet, v katerem se ti lahko smejijo krave
Damjan Zorc

        
Če bi vladali otroci, bi se svet širil čez obzorje in se razburljivo 
razlival po zapuščenih kotanjah, podiral bi nesmiselno posta-
vljene opozorilne znake ob cestah ter čudno čudne smerokaze v 
trgovinah, ki deklice usmerjajo v levo, fantke v desno, s svojo 
intenzivnostjo bi obsijal zamračene sobane, v katerih na ogrom-
nih stolih in za pomembnimi mizami sedijo odrasli in dan za  
utrujenim dnevom vneto zapisujejo pravila. Za otroke, ne zase. 
Minili so namreč časi, ko so bili ti visoki nemarneži, ki tako 
radi žugajo, krakajo, vsepovprek zategujejo, lovijo sekunde, vli-
vajo v kalupe in z vrvicami razmejujejo igrišča, tudi sami majh-
ni. Tega je že dolgo. Zaradi velevažno pomembnih reči je v kot 
postavljena in s prašno odejo prekrita tista živobarvna slika, 
na kateri se bohoti plezalno drevo, s katerega otroci vseh oblik 
in predznakov trgajo modre češnje in plenijo rožnate hruške. 
Ter se pri tem, oh groza in strah, odkrito zabavajo. Otroci ne 
razumejo, pravijo. Otroci so še premajhni, pravijo.

Zato imajo ti velikaneži poslanstvo. Razmejiti, razdeliti, oddvo-
jiti. Usmeriti, spoditi, vcepiti. Tako v tem končku razmetanega 
vesolja vzpostavljajo red in ga grobo ločijo na dvoje. Potegnejo 
jasno črto s kredo. In na to finto, zamaskirano v imenu igre, se 
ujamejo otroci. Ker otroci, prav vsi otroci, veste, se radi igrajo. 
Nabrito ustavljajo čas, ko iz palčk sladolednih lučk sestavljajo 
stolp, se s preluknjanimi nogavicami in krevljastimi čarobnimi 
palicami preoblačijo v razmršene vile, v mamini praznični in  

zlikani oranžni obleki posnemajo zoboslinaste pošasti, junaško 
pilotirajo vesoljsko plovilo do trafike, drzno zdravijo smrtono-
sni prehlad na plišasti žirafi brez enega očesa in na možatih 
tovornjakih plemenito prevažajo utrujene punčke iz cunj. Vse 
to, dokler ne pridejo žugavci z dvignjenimi obrvmi in iztegnje-
nimi prsti, ki potlačijo preveč razpaslo veselje. Zblablablablajo 
napisana pravila iz zamračenih soban. Polovica možnosti kar 
naenkrat izpuhti. Treba je risati znotraj črt, treba je izbrati 
prave igrače, treba je malikovati ustrezne barvne kombinacije, 
treba je zasedati samo določene dele stanovanja. Predvsem pa 
je treba biti priden, da se lahko vloge v miru razdelijo. Lahko 
jokaš ali pa stiskaš pesti. Oboje ne gre, pravijo. Bolje za vas, 
pravijo.

Otroci, odrasli potrebujejo pomoč. Ujeli so se v lastne odrasle 
sobane in zdaj grozi, da se boste vanje ujeli tudi vi. Skrbi jih 
za vas, seveda jih skrbi. Zato pišejo pravilo na pravilo na pravi-
lo. Ne zmenijo se za vaše poželjive poglede proti napačnim 
policam, s posebno odraslo odredbo so vam prepovedali solze. 
Povzdignite glas, visoko v zrak dvignite svoje živopisne barvice 
in povejte, da nikakor ne želite postati odrasli, če ga bodo še 
naprej tako lomili, če vas bodo še naprej tako nesmiselno us-
merjali. In če se bodo delali nevedne, če bodo poskušali pogovor 
speljati kam drugam, nanje brez slabe vesti naščuvajte Roza-
grozo in Plavolavo. Čisto malo, samo toliko, da jim naženete 
strah v kosti.

Potem bodite spet otroci.
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Neža in Anže sta dvojčka. Rodila sta se, ko sta 
bila še zelo majhna. Oba sta se z enakim ve-
seljem smejala, oba jokala z enako slanimi sol-
zami, oba sta imela pramen žametnih rjavih 
laskov na glavi. Bila sta si tako podobna, da niso 
vedeli, kdo je kdo, dokler jima niso prvič odvili 
pleničk.

Nežin kakec je bil roza, Anžetov pa moder. 
Očitno so zato Anžetu nadeli modre pleničke z 
avioni in vlakci, Neži pa roza pleničke s srčki in 
zvezdicami. Oblekli so ju v roza in moder pa-
jacek, vsak večer pa sta zaspala z roza in modro 
dudo v ustih.

Ko sta dudi prerasla, sta jima mama in oče 
pred spanjem brala pravljice. V njih so pogum-
ni princi reševali nemočne princeske iz krem-
pljev zmajev in čarovnic. Zaradi vedno enakih 

pravljic sta od dolgčasa zaspala in sanjala veliko 
bolj zabavne sanje. V njih sta skupaj premago-
vala hudobne pošasti in kuharice v vrtcu, ki so 
ju silile jesti pire sive barve. Vsako jutro sta se 
pogovarjala o svojih sanjah in vedno ugotovi-
la, da sta sanjala enako. Bilo je, kot bi vso noč 
skupaj gledala sanjsko televizijo!

Ko sta se zbudila, so ju na postelji že čakale 
sveže obleke za v vrtec. Punčkaste za Nežo in 
fantovske za Anžeta. Ker sta si Anže in Neža 
oblačila ves čas zamenjevala, so jima starši, da 
bi ju razlikovali, priskrbeli pričeski za fante in 
za punce. Če je Anže padel in se udaril, so rek-
li, da fantje ne jokajo. Kadar se je Neža v vrtcu 
pulila za igrače, so ji povedali, da se punce ne 
tepejo.
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Po vrtcu je šla Neža z mamico v trgovino, Anže pa je z očkom v garaži kaj popravljal. Nato je Neža 
mami pomagala kuhati kosilo, obešati perilo in pomivati posodo, Anže pa je očetu pomagal vrtati 
luknje, zabijati žeblje in odmaševati odtoke. Če sta se dvojčka želela zamenjati, so ju hitro ustavili: 
»Neža, to ni za punce! Anže, tega fantje ne počnejo!«.



Ob popoldnevih so oba odpeljali na igrišče. Anžetu so dali žogo, Nežo pa posadili na gugalnico. 
Včasih sta se lahko skupaj igrala v peskovniku, ampak se nista smela umazati. Nič bolj zabavno ni 
bilo na njun rojstni dan. Pol torte je bilo roza in pol modre, roza in modre pa so bile tudi svečke. 
Anže je za darilo dobil gasilski avto, Neža pa dojenčka, ki zapira in odpira oči. Bila sta vesela daril. 
Ampak včasih sta si želela zamenjati igračke samo zato, da bi razjezila starše.





Ko sta upihnila šest roza in šest modrih svečk, je na-
počil čas za šolo. Na prvi šolski dan so starši Nežo 
lepo počesali, Anžetu pa skuštrali lase. Čeprav se 
večina sošolcev ni poznala med sabo, so se punce ta-
koj posedle skupaj, fantje pa prav tako. Dvojčka sta 
kmalu ugotovila, da tudi v šoli vlada stalen strah pred 
tem, da bi punce in fante pomešali med sabo – pa 
čeprav niso bili dvojčki! Zanalašč sta prestrašila svoje 
učitelje in se oba vpisala na nogomet ter ročna dela.





Že nekaj tednov sta obiskovala treninge in šlo 
jima je zelo dobro. Pogosto sta žogo brcala tudi 
v skupnih sanjah. Nekega večera je Neža zaspa-
la prva in na sanjskem igrišču čakala Anžeta. Ko 
je zagledala drobno pikico na robu igrišča, je 
proti njej brcnila žogo. Mislila je, da gre Anže. 
A pikica se je približevala, se večala in postaja-
la vedno bolj roza. Vedela je, da trener njenega 
brata nikoli ne bi spustil na igrišče v rozastem 
dresu. Roza bitje je brcnilo žogo z igrišča.

»Kaj se pa greš? Podaj mi žogo!« je zavpila Neža.
»To ni za punce,« je rekla Rozagroza. Neža je 
nenadoma vedela, da ji je tako ime, saj v sanjah 
kar nenadoma vemo stvari.
»Pridi, se greva skupaj igrat,« ji je priliznjeno 
rekla Rozagroza, »prinesla sem tudi roza lego 
kocke.«

»Nihče te ni prosil,« je bila nesramna Neža. Vsaj 
v sanjah je rada počela, kar je sama želela, in 
ne tega, kar so ji ukazali drugi. Rada bi brcala 
žogo, tekala za njo in streljala na gol, Anžeta pa 
od nikoder.

»Vrni mi žogo! Prosim!« je rekla roza gmoti, ki 
se je prigugala čisto do nje. A namesto žoge je 
začela Rozagroza pred Nežo metati igrače, ki 
so prihajale iz Grozinih ust. Čisto vse, od prve 
do zadnje so bile roza. Poniji, dojenčki, barbike, 
modelčki za peko tortic, kompleti za delanje 
zapestnic, pripomočki za šminkanje, glavnički 
in konjički ...

Neža je brcnila proti igračam. »Nočem tega! 
Hočem žogo!« Rozagroza je izbruhala roza 
žogo.





»Tako pravo, za nogomet,« je rekla Neža in šla proti robu igrišča iskat svojo žogo.
»Vrni se! Igraj se z mano!« je za njo kričala razkačena Rozagroza, ki ni prenesla zavrnitve. »Kam pa 
greš?!« 
Neža ji ni odgovorila, niti pogledala je ni več.
»Punce bomo zavladale svetu!« je vpila Rozagroza. »Vse bomo  prebarvale na roza! Vse! Tudi fante!«
»Saj sploh ne znaš brcati! Punce nimamo pojma o nogometu!« je vpila in postajala vse bolj kričeče 
roza barve. V njenih ustih se je pojavila roza piščalka, na katero je predirljivo zapiskala.

Naenkrat je proti njej priletela žoga in ji zaprla usta, še prej pa vanje potisnila piščalko. Neža je 
v daljavi skakala z zmagoslavno dvignjenima rokama. Še nikoli ni brcnila tako daleč in tako na-
tančno. Pritekla je do Rozagroze, ki je medtem že spustila dušo in se skrčila na velikost čigumija. 
Pohojenega čigumija.



»Oprosti, žejen sem bil in sem šel pit,« je rekel Anže, ki je prihajal na igrišče in je v roki še vedno 
držal kozarec. »Kaj je to?« je pomignil proti rozastemu madežu.
»Ah, samo čigumi se je zalepil na žogo, jo grem očistit. Ti bom potem vse povedala.«
Anže je odložil kozarec in se začel ogrevati, medtem ko je čakal, da se Neža vrne z žogo.



Anže je opazil, da se je iz kozarca, ki ga je prej odložil, začelo 
valiti nekaj modrega. V trenutku je vedel, da je to Plavalava, 
najbolj modra stvar na svetu. »Igraj se z mano,« mu je rekla, 
»greva strašit punce in jim zmočit kužke!«
»Ne, hvala, počakal bom sestro,« ji je rekel Anže.
»Prav, grem pa sama,« je rekla Plavalava in se kot poplava razli-
la po igrišču. Raztezala se je od gola do gola, vse bolj se je pe-
nila in začela naraščati proti tribunam. Bilo je kot takrat, ko sta 
s sestro delala poskuse in sta vulkan iz kisa in sode bikarbone 
naredila kar na parketu sredi dnevne sobe. Le da je bila tista 
lava rdeče barve in sta jo hitro pokrila z brisačo, da je starša ne 
bi opazila ... 

Naenkrat se je Anže domislil, kaj mora narediti. Vzel je kozarce 
za vlaganje, ki so se pojavili iz njegovih misli, in začel vanje lo-
viti Plavolavo.
»Nikoli ti ne bo uspelo!« se mu je posmehovala predrzna te-
kočina, »veliko preveč me je. Sploh pa fantje niste za gospo-
dinjska opravila. Vedno vse polijete, raztresete in popackate.«

»Igrala bi se rada?« je zavpil Anže. »Pa se igrajva ozimnico!«

Nenadoma je zaslišal glas. »A s punco se boš igral?« Oziral se je okoli sebe, a nikjer ni videl nikogar. 
»In potem si boš med polčasom naštrikal šal in rokavičke, da te ne bo zeblo, a ne,« je nadaljeval 
glas, »verjetno bodo roza. S pentljicami.«



Tekal, plaval in potapljal se je gor in dol, sem 
ter tja po igrišču in lovil Plavolavo v kozarce. Ko 
so bili polni, jih je zaprl in odložil na tribune. 
Kmalu so bile tribune polne kozarcev kot police 
v shrambi, le da je bilo videti, kot da so names-
to marmelad in kumaric na policah vloženi 
smrkci.

“Lepo si pospravil tole modro zoprnijo,” ga je 
pohvalila Neža, ko mu je podala žogo.
“Hvala, Neža. Oče bi mi bržkone izpulil kozarce 
iz rok in zahteval, da se je lotim z izvijačem in 
vijaki, kot pravi moški,” se je pridušal Anže. 

Ko sta se prebudila in prišla v kuhinjo, se je 
mama že pripravljala, da bo zamesila testo 
za potico. Anžeta je to navdušilo, saj je potico  
oboževal.  Izrazil je željo, da bi sodeloval pri 
peki. Rad bi jo nekoč spekel sam.  Očetu se je, 
ker je ravno zajtrkoval, od smeha skoraj zatak-
nila salama v goltancu. “Haha, Anže, kakšne pa 
stresaš  že navsezgodaj!” se je krohotal, medtem 
ko je izkašljeval salamo na vse strani. “Ženske 
pustiva gospodinjiti, midva pa greva v sadovnjak 
obrezovat drevesa. Če bosta pridni, vama pri-
neseva nekaj jabolk za v štrudelj!”

Neža je vedela, da nima prav nobenega smisla 
vprašati, če gre lahko zraven v sadovnjak. “To 
ni za punce,” je v svoji glavi oponašala stavek, 



ki ga je največkrat slišala od staršev. “Presneta Roza-
groza!” je zarenčala sama pri sebi. “Zoprna Plavala-
va”, se ji je v mislih pridružil Anže. Da sta to v glavah 
staršev zakuhali onidve, jima je bilo takoj jasno. Za-
kaj bi sicer kdo pomislil, da Anže ni sposoben mesiti 
in valjati testa, Neža pa ne zna plezati po lestvi in 
vihteti škarij za obrezovanje!

Sta pa Neža in Anže drug drugemu kasneje vedno 
razložila vse, kar sta se novega naučila. Anže je tako 
sčasoma prav dobro vedel, kako se speče jabolčni za-
vitek in kako se zamesi potica, sam pa je Neži pove-
dal vse, kar se je od očka naučil o obrezovanju dreves.

Tisto noč sta se odpravljala spat slabe volje, prav 
besna sta bila. Dobro sta vedela, kdo ju bo obiskal v 
sanjah. Stala sta tam sredi sanj, z rokami v bokih in 
namrščenih obrvi, odločena obračunati z Rozagrozo 
in Plavolavo.

Nič hudega sluteč sta prisopihali vsaka na svojem 
kolesu. Rozagroza je kot pričakovano jahala roza 
bicikel, okrašen z roza zastavico, na krmilu je imela 
pritrjen roza zvonec z belimi rožicami, na glavi pa 
je nosila eno ogromno roza mašno, za vsak slučaj pa 
še venček iz marjetic. Plavalava je, logično, poganja-
la pedala modrega kolesa, ki je imelo za vsak slučaj 
ob strani narisano oranžno strelo,  na zvoncu so bili 
naslikani avtomobili, na modri čeladi pa še roboti.



“Pridi, Anže, greva dirkat s kolesi!” je vabila Pla-
valava.
“Pridi, Neža, se bova igrali s punčkami!” je vzk-
liknila Rozagroza.
“Anže, zgradiva hišico na drevesu!”
“Neža, prirediva čajanko!”
“Anže, pojdiva brcat žogo!”
“Neža, nakvačkajva si šal!”
“Anže, igrajva se z lego kockami!”
“Neža, glej, roza Barbika!”
“Anže, deske, kladivo in žeblji!”
“Neža, lonci, štedilnik in pečica!”

Neža in Anže sta najprej osuplo opazovala nori 
izbruh Rozagroze in Plavelave, nato pa sta se 
spogledala in Anže je rekel: “Se še spomniš 
takrat, ko sva šla jaz in oče delat ptičjo hišico, 
tebe pa je mama učila plesti? Jaz se še spom-
nim, kaj si me potlej naučila.”
“Tudi jaz se spomnim, kaj si ti mene,” mu je 
pomežiknila Neža.

Segla sta si v roke, potem pa je Neža izpulila 
Plavilavi kladivo in žeblje iz rok in se zapodi-
la v kup deščic na tleh, Anže pa je Rozagrozi 
iz košare na kolesu izmaknil klobčič volne in 
pletilke.

Plavalava in Rozagroza sta od presenečenja 
okameneli odprtih ust. Ko sta končno prišli k 
sebi, sta se znašli v leseni kletki, ki jo je iz deščic 
zbila Neža, roke in noge pa sta imeli zvezani s 
toplim šalom, ki ga je medtem spletel Anže. 

“Oh, Rozagroza!” je zaklela Plavalava.
“Ti Plavalava!” je zabentila Rozagroza.
“Kaj sva vama naredili?”
“Kaj bosta sedaj z nama?”
“Zakaj pa zna Neža delati lesene kletke, saj ni 
fantek?”
“In kako to, da Anže štrika, a je mogoče punčka?”

“Nekaj vama bova pokazala,” sta veselo rekla 
Anže in Neža, medtem ko sta rinila kletko po 
cesti. 

Najprej so se ustavili pred oknom hiše, v kateri 
je očka dajal spat svojega otročička. “Poglejta,” 
je rekel Anže, “fantek, ki se igra z dojenčki.”

Nato so se ustavili pri nogometnem igrišču, 
kjer je potekala tekma ženske nogometne lige.
“Poglejta,” je rekla Neža. “Punčke se igrajo z 
žogo!”





Naslednja postaja je bila restavracija, kjer je 
kuharski mojster pripravljal pojedino za goste 
svoje restavracije.
“Olala, kaj pa je to? A se fantek igra s štedilni-
kom in lonci?”
Mimo se je pripeljala taksistka in pobrala neke-
ga gospoda.
“Joj, kakšen škandal, punčka se igra z avtomo-
bilčki!” je nagajivo vzkliknila Neža.
“To ni nič, tam se en fantek igra s šivalnim pri-
borom!” je Anže pokazal na krojača čez cesto.
“Saj se mi bo kar zmešalo!” je zaklicala Neža in 
pokazala na policistko. “Anže, poglej, punčka 
se igra policaje!”
“Joj, Neža, raje ne glej, kaj se dogaja v pekarni! 
En fantek mesi testo za kruh!”

Plavalava in Rozagroza sta se začeli kar topiti 
od sramu in ostalih neprijetnih občutkov. Sto-
pili in premešali sta se in iz kletke je pripol-
zelo nekaj vijoličnega. “Jaz sem Vijolašola!” je 
vzkliknilo. “Rada bi opomnila vse starše, da 
bodo otroci enkrat odrasli in da v svetu odra-
slih ni več vse samo modro ali roza. Zato je 
prav, da se čimveč stvari naučijo že sedaj, ko so 
majhni.”

Anžetu in Neži je bila Vijolašola že na prvi po-
gled veliko bolj všeč od Rozagroze in Plavelave. 
Sploh pa je bila bolj prijazna in ni težila s tem, 
česa fantje ne smejo početi in kaj se za punce 
ne spodobi.

“Žal se le redkokdaj prikažem v sanjah odra-
slih, zato bosta morala svoje starše vse to naučiti 
kar vidva,” jima je rekla, preden se je razblinila 
v jutro. Neža in Anže sta se prebudila zelo do-
bre volje. Drug drugemu sta hitela pripovedo-
vati svoje sanje in ugotovila, da sta spet sanjala 
povsem enake.

“To so bile najboljše sanje doslej!” je bil 
navdušen Anže.
“Ja, pa čeprav so se začele grozljivo,” mu je 
pritrdila Neža.
“In Vijolašola je najboljša šola,” sta rekla v en 
glas.

Komaj sta čakala, da vanjo vpišeta svoja starša.
 








